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Teknisk datablad
Varenummer 5071-5077

Fugebånd VF 120
Førsteklasses premium-tætningsbånd iht. ZDB-datablad
„Samlingstætninger“ af TPE-belagt, tværelastisk og længdestabil
polypropylenvlies

Til inde og ude

Forarbejdnings
temperatur

Stryges/rulles/
spartles på

Anvendelsesområder
 Samlingstætning af
bevægelses- og
ekspansionsfuger under
belægninger i forbindelse med
Remmers tætninger
 Fugtige rum, vådrum og
områder, der står permanent
under vand
 Altaner og terrasser
 Inde og ude under belægninger
 Fugtklasser A01, A02, B0, B,
A1, A2, B, C
Produktegenskaber
Fugebånd VF 120 dækker og
tætner bevægelses- og skillefuger.
Bevægelser op til 10 mm optages
sikkert. Fugen forbliver tætnet
permanent, også ved de ovenfor
nævnte bevægelser. Yderligere
egenskaber:
 Højfleksibelt
 Trækzone optager yderligere
bevægelser
 Stor udvidelses- og
tilbagetrækningsevne
 Speciel, integreret
vliesbelægning til optimal
vedhæftning af
samlingstætningen

Anvend ikke
cutter-kniv!

Opbevaringstid

Opbevaring

Produktdata
Sammensætning bærer:

Sammensætning belægning:

Polypropylenvlies, over-/underside
Elastisk, ældningsbestandig,
termoplastisk elastomer

Tykkelse:
Bredde i alt:
Farve:
Materialevægt:

ca. 0,7 mm
120 mm
blåt
ca. 43 g/m

Fysiske værdier
Sprængstyrke:
Maks. trækkraft på langs:
Maks. trækkraft på tværs:
Brudforlængelse på langs:
Brudforlængelse på tværs:
Vanduigennemtrængelighed:
UV-bestandighed:
Temperaturbestandighed:

max. 2 bar
104 N/15 mm (DIN 527-3)
23 N/15 mm (DIN 527-3)
70 % (DIN 527-3)
335 % (DIN 527-3)
> 1,5 bar (DIN EN 1928)
min. 500 h (DIN EN ISO 4892-2)
-30 °C / +90 °C

Kemisk bestandighed efter 7 dages opbevaring ved stuetemperatur i
følgende kemikalier:
- saltsyre 3%
- svovlsyre 35%
- citronsyre 100g/l
- mælkesyre 5%
- kalilud 20%
- natriumhypochchlorid 0,3 g/l
- havvand 20 g/l
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Underlag
Underlaget skal være rent og fast
samt frit for olie og
afskalningsmidler.
Underlaget skal være fuldt fuget og
plant. Fremspringende grater og
mørtelrester skal fjernes. Hjørner
og kanter skal brækkes ned eller
affases. Gruslommer fjernes.
Synlige ujævnheder skal udjævnes
eller fyldes op (gulvområder f.eks.
med Multiplan (varenr. 2830),
vægområder f.eks. med
Multispartel (varenr. 2806).
De gyldige tekniske datatblade for
de tætningsmaterialer, der
anvendes, skal iagttages!
Forarbejdning
Fugebånd VF 120 klæbes på alle
gængse mineralske underlag med
de fleksible tætningssvummereller masser.
Det skal indarbejdes i det første
svummelag. Fugebåndet lægges
ned i dette og stryges
efterfølgende over med det første
lag af tætningen.
I hjørner indarbejdes Indvendigt
hjørne VF og Udvendigt hjørne VF
overlappende med båndet.
I områder ved gennemtrængninger
kan der anvendes vægmanchet VF
eller en formdel, som er fremstillet
af fugebånd VF 500.

sig efter det anvendte
tætningsprodukts
produktegenskaber, men bør aldrig
være under +5 °C.
Ved indarbejdning af fugebåndet
med en spartel må der kun
arbejdes på tværs af båndet. Må
ikke behandles med skarpkantede
genstande.

opbevaring og omgang samt om
bortskaffelse og økologi findes i
det aktuelle Sikkerhedsdatablad.

Arbejdsredskaber, rengøring
Til tilskæring:
Saks eller kniv
Til tætning:
Alt efter produkt rulle, kvastformet
pensel eller spartel.
Arbejdsredskaberne skal rengøres
med det samme med vand.
Leveringsform, forbrug,
opbevaring
Leveringsform:
- Fugebånd VF 120, varenr. 5071,
120 mm bredt, rulle 10 m
- Fugebånd VF 120, varenr. 5072,
120 m bredt, rulle 50 m
- Fugebånd VF 500, varenr. 5075,
500 mm bredt, rulle 10 m
- Udvendigt hjørme VF, varenr.
5073,
10 styk pr. æske
- Indvendigt hjørne VF, varenr.
5074,
10 stk. pr. æske
- Vægmanchet VF, varenr. 5077,
160 x 160 mm, 25 stk. pr. æske
Forbrug:
Efter behov

Alt efter tætningsprodukt påføres
2. og 3. tætningslag over hele
fladen.

Opbevaring:
Opbevares ved stuetemperatur og
tørt, beskyttet mod direkte sollys.
Holdbart praktisk talt ubegrænset.

Bemærk

Sikkerhed, økologi, bortskaffelse

De tilladte
forarbejdningstemperaturer retter

Nærmere informationer om
sikkerhed under transport,

Ovenstående oplysninger er baseret på den nyeste
udvikling og tekniske viden inden for vort
anvendelsesområde.
Da anvendelse og forarbejdning ligger uden for vor
indflydelse, kan producenten ikke drages til ansvar som
følge af indholdet i dette datablad. Informationer, som går
ud over eller afviger fra indholdet i dette datablad, kræver
moderselskabets skriftlige godkendelse.
Vore almindelige forretningsbetingelser er gældende i alle
tilfælde. Med udgivelsen af dette datablad bortfalder alle
tidligere tekniske datablade.
.
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